INFORMACIJA ZA NAROČNIKE
Priprava zahteve za kontrolo igralnih naprav
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Obrazec zahtevka za kontrolo

Pri prvem kontaktu je zaželjena uporaba obrazca SIQ (IN911). Podajanje zahtevka v drugačni obliki je
dopustno, če vsebuje vse informacije, ki so zahtevane na obrazcu IN911 oziroma kot je navedeno v ostalih
točkah. Obrazec se lahko nanaša na vse vrste igralnih naprav.
Obrazec je dosegljiv na spletnih straneh SIQ kot Wordova datoteka, ki se jo lahko natisne in ročno izpolni,
ali pa se podatki izpolnjujejo neposredno v za to predvidena polja. Predvidena polja nimajo omejitve
velikosti in se avtomatsko širijo, če gre za daljše vnose.
Pri vseh nadaljnjih obvestilih in zahtevah za izvajanje kontrole, se lahko zahtevki pošiljajo tudi po faksu
oziroma po elektronski pošti. Zahtevki poslani v teh oblikah bodo enako obravnavani kot pismeni zahtevki.
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Identifikacijski podatki naročnika

Poleg polnega naziva družbe (vložnika zahtevka) in naslova sedeža družbe, se zahteva tudi registracijska
številka iz sodnega registra. Zahtevku je treba priložiti tudi izpis iz sodnega registra. Le-tega potrebujemo
vsaj enkrat in kasneje ob vsaki spremembi podatkov v registraciji naročnika.
Izpis iz sodnega registra ustreza naslednjim listinam v tujini:
UK: Excerpt from the Company's register, or Excerpt from the court register
Austria, Germany, Switzerland: Auszug aus dem Handelsregister
France, Belgium: Immatriculation au Registre du Commerce et des Societes
Italy: Infomazioni reperite presso la camere di commercio
Slovenia: Izpis iz sodnega registra
Croatia: Izvadak iz registra Trgovačkog suda
Razen številke vpisa v sodni register je treba navesti številko (ali datum) koncesijske pogodbe in datum
sklepa vlade o podelitvi koncesije.
Podati je treba tudi polni naziv in naslov lokacije igralnice ali igralnega salona.
Obvezno je navesti tisto kontaktno osebo oziroma kontaktne osebe, ki so pooblaščene s strani
koncesionarja, da lahko koordinirajo postopek izvedbe kontrole.
Te podatke mora naročnik predložiti pri prvem kontaktu/zahtevku za opravljanje kontrole in kasneje pri
vsaki spremembi teh podatkov. Pri nadaljnjih zahtevkih ni potrebno pošiljati vseh podatkov. Iz nadaljnjih
zahtevkov mora biti razvidno kateri koncesionar in katera oseba je podala zahtevek.
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Vrsta in obseg kontrole
-

Iz zahtevka mora biti razvidna vrsta kontrole in podani podatki:kontrola pred prvo uporabo kontrola pred pričetkom obratovanja,

-

delna kontrola (ugotavljanje stanja) pred pričetkom obratovanja igralne naprave ali za igralne
naprave v uporabi,

-

redna kontrola igralne naprave v letu, v katerem se izteče triletno obdobje od zadnje kontrole ali
redna kontrola z izvedbo statističnih preskusov za igralne naprave z elektromehanskim
generatorjem,

-

redna kontrola igralne naprave zaradi posega v zaščitene dele; v tem primeru se navede:

-

3

o

Datum in uro posega v igralno napravo,

o

Osebo in funkcijo (npr. zunanji serviser, interni vzdževalec, ipd), ki je poseg izvedla.

o

Podroben opis razloga za poseg; le-ta je lahko npr. sprememba nastavitev, odpoved z
opisom vrste odpovedi oziroma prikazano napako, ugotovljena napaka v delovanju, ipd.

o

Izveden ukrep za odpravo napake (opis izvedenih ali potrebnih postopkov za odpravo
napake), če je šlo za servisni poseg.

o

Navedba poškodovanih zaščit (opis mesta kjer je bila poškodovana zaščita, npr. logični
prostor, tipkovnica, Main EPROM, vhodi računalnika, matična plošča, ipd.)

o

Stanje igralne naprave po posegu

izredna kontrola; če gre za izredno kontrolo, je potrebno navesti razloge, zaradi katerih se zahteva
izredna kontrola.

Identifikacija proizvodov

V tabelo se vpišejo zahtevani identifikacijski podatki za vsako igralno napravo. Tabela omogoča vnos
podatkov za tri igralne naprave. Identifikacijski podatki igralne naprave se lahko podajo tudi v prilogi, obseg
podatkov mora biti enak kot je na obrazcu IN911. Podatki o igralnih napravah se lahko podajajo tudi v
obliki podatkov (IGR-NAP) kot jih zahteva Urad za nadzor prirejanja iger na srečo (UNPIS). Obvezno je
potrebno podati vse potrebne identifikacijske podatke za igralne naprave pri zahtevku za kontrolo pred
prvo uporabo z obrazcem IN911 ali pa v obliki IGR-NAP.
Če je podano obvestilo za redno kontrolo zaradi posega v zaščitene dele, je potrebno za vsako igralno
napravo, za katero je podano obvestilo o posegu, navesti tudi podatke v zvezi s posegom v zaščitene dele.
Pri rednih kontrolah zadostuje kot identifikacijski podatek o igralni napravi SIQ identifikacijska oznaka (SIQ
ID), ki se nahaja v notranjosti igralnih naprav.
Kot institucija smo na podlagi pravilnika o institucijah dolžni podajati oceno o upravičenosti posega v
zaščitena področja igralne naprave in o tem obveščati tudi UNPIS. V primeru, da v zahtevku za redno
kontrolo zaradi posega niso podani vsi zahtevani podatki kot so navedeni v zahtevku in v 46. členu
Pravilnika o tehničnih zahtevah za igralne naprave, smatramo vlogo za nepopolno in na tej podlagi
podamo dvom o upravičenosti posega.

4

Opombe

Vpišejo se poljubne opombe, npr. da je seznam naprav za kontrolo priložen v ločenem dokumentu ali
poslan elektronsko v obliki tabele.
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Kontakti

Storitve kontrole se lahko naročijo preko naslednjih kontaktnih naslovov:
SIQ, Tržaška c. 2, SI-1000 Ljubljana, e-naslov: info.igre@siq.si, faks: (01) 2396 450, (01) 4778 303
Vodja kontrole IT:
Franci Pikl, tel.: (01) 4778 347, GSM: 051-374-155, e-naslov: franci.pikl@siq.si
Namestnik vodje kontrole IT:
Alojz Razboršek, tel.: (01) 4778 348, GSM: 041-700-961, e-naslov: alojz.razborsek@siq.si
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